BOLMSÖ SOCKENBLAD
Nr 341 OKTOber 2016
EFTERLYSNING!
Bolmsö sockenråd efterlyser människor som är eller vill bli engagerade i det som är viktigt för Bolmsö.
Just nu har vi fokus på att det byggs en ny skola, att det byggs hyresbostäder, att vi får bra infrastruktur, affären och att det händer
något med Hägern.
2010 tog sockenrådet initiativet att få igång fiberutbyggnaden och
även om det tagit några år så har engagemanget med tiden blivit
mycket stort vilket också gett gott resultat.
Min efterlysning gäller motsvarande människor att engagera sig i
våra fokusfrågor.
Man behöver inte bli invald eller formellt engagerad. Det räcker att
prata med oss, maila till oss eller ännu bättre - komma på våra möten.
Årsmötet den 13/10 kl 19:00 i Sjöviken är en bra början. Då kan du
dessutom vara med och bestämma vilka som ska sitta i styrelsen
och komma med förslag på vad du vill att sockenrådet ska arbete
med.
Vill du påverka valet av styrelse redan innan årsmötet kan du kontakta valberedningen som består av Stig Jannesson, Solveig Carlsson och Irene Olofsson.
Anders Olsson

Vi är Bolmsö sockenråd
Susanne Ingemarsson, Lunnagård
susanneilund@bolmso.se

Ordförande
0372-941 41

Maria Granlund, Bollstad Fällan
maria.granlund@bolmso.se

Sekreterare
0372-941 31

Claes Gauffin, Ängarna
cgauffin@live.com

Kassör
0372-941 56

Anders Olsson, Hov
anders.olsson@bolmso.se

Ledamot
0372-911 13

Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn
fredrik.bjornkvist@omnicab.se

Ledamot
0372-911 22

Mattias Bjurka
bjurka-mattias@hotmail.com

Ledamot
0709 55 73 98

Britta Johansson, Boo
britt_aj@hotmail.com

Ledamot
0372-911 82, 0733 56 54 11

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd
Vi jobbar gemensamt med Tannåkers Sockenråd i många frågor, bl a om
skolan för det finns ett stort renoveringsbehov där. Vi vill ha en attraktiv
skola och där är föräldraföreningen också en samarbetspartner eftersom
de har stort intresse av att deras barn ska ha det bra. Vi har lämnat in en
skrivelse till BUN och Tekniska nämnden.
27 september har vi sockenrådsmöte i Sjöviken klockan 18:30. Det är då
öppet för alla. Kom och diskutera vad vi ska göra i rådet.
Vi har årsmöte den 13 oktober i Sjöviken klockan 19:00, Alla hjärtligt välkomna.
Tänk på att hålla hastighetsbegränsningen vid skolan, det är 30 km/timme,
dagtid måndag —fredag. Vi är ju rädda om våra barn, eller hur!
/ Bolmsö Sockenråd

Redaktör för Bolmsö sockenblad
Sara Karlsson, Tannåker Klockaregård 2
sara.karlsson@ljungby.nu
0703 44 61 05

Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets
Månadsmöte
10 oktober (OBS datum) kl 18-20 Tannåkers församlingshem
Tag med dopp och kopp så brygger vi kaffe
Vi räknar innehållet i bössorna och planerar inför auktionen
7 november kl 18-20 i Bolmsö församlingshem
Tag med dopp och kopp så brygger vi kaffe
Vi planerar inför auktionen
AKTUELLT

Auktion
Datum för auktionen blir den 19 november i Sjöviken kl 16
Program
Modevisning av kläder från Kupan
Fika
Lotterier
Auktion
Vi tar emot gåvor av alla sorter

Vi behöver modeller till vår modevisning
Barn, ungdomar, män och kvinnor.
Kan du tänka dig att hjälpa till?
Ditt uppdrag blir att besöka Kupan, prova ut en omgång med kläder och sedan visa upp dem den 19 nov kl 16.
Ring ordf. Birgitta W 070-2691129
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Har tåget gått, eller..?
Ett musikaliskt drömdrama om ett avgångsnederlagEtt gammalt öde stationshus slumrar i
slingrande sly.
Övergivet av världen...eller...?
En kväll spirar toner genom spruckna
takpannor. Mot stjärnhimlen.
Tre jordevandrare anas genom fönstret.
Gamla vänner som aldrig har träffats
förut.

Friteatern är tillbaka!
Publiken sitter på Friteaterns medhavda läktare. De får uppleva ett
drömskt landskap, ett öde stationshus där märkliga saker händer. En
föreställning om sådant som kan kännas ogreppbart, men som får gestalt både genom skådespeleri, ett fantasieggande språk och klanger
som spelas på både igenkännbara och oigenkännbara instrument. Trots
det vilsna anslaget, eller tack vare, känns föreställningen nära inombords. Den spelas följdriktigt nära publiken.
Medverkande: Mats Nolemo, Peter Danielsson och David Odlöw
Manus: Carina Molander Regi: Carina Molander och Mary Stoor Scenografi och kostym: Caroline Romare
Producent: Eva Janstad

Söndagen den 20 november kl 16.00 spelar Friteatern upp igen i Bolmsö Bygdegård Sjöviken.
Ett arrangemang tillsammans med Riksteatern Ljungby
Bolmsö Bygdegårdsförening

4

Till dig som är, mantalsskriven inom
Skötselområde 2,
Bolmsö och Tannåker
Du vet väl om att om du köper ett årskort för att sportfiska i hela sjön,
så kan du även få möjlighet att lägga 2 nät i ditt skifteslag.
Att jag påminner om det just nu är att fr.o.m. 1 januari 2017 höjs priserna på årskort från 500 till 600 kr och årskort familj från 600 till 800
kr.
Så om du är smart så passa på innan 1 januari.
Ett krav finns dock, det är att du köper fiskekortet av undertecknad.
Varför?
Jo, för att jag är ansvarig för att kolla upp att du är mantalsskriven på
fastigheten, samt hålla kontakt med tillsynen, så att de vet vilka som är
godkända att lägga nät.
Följande personer har redan godkända kort och behöver inte fundera på
ovanstående:
Evert Henningsson, Krister Eriksson, Yvonne Andersson, Magnus Lindström,
Sivert Rasmusson, Eje Andersson, Thina Björnlund,, Tommy Björkman,
Jan Björnlund

Vill du köpa ett fiskekort kontakta
Birgitta Wallén
Tel 070-26 911 29
E-post birgitta.wallen@telia.com
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Saknad vigselring
Min vigselring är borta och jag har letat i ca. 3 månader utan resultat.
Inne i ringen står det "Irene 24/7 2010".
Anders Olsson, Hov
070-538 00 35

Gympa-Start
Nu är det dags för ny termin i Tannåker-Bolmsö
Gymnastikförening!
Välkomna till våra tre olika gympapass i
Bolmsöskolans gymnastiksal. Hoppas att Du
kan hitta ett eller flera pass att trivas med i höst.
Måndagar kl 19:30
Onsdagar kl 19:30
Söndagar kl 19:00

Ekologiska och KRAV- godkända grönsaker säljes
hemma i Stapeled. Vi tar emot beställningar.
Välkomna!
Nyheter!!!
Vi börjar att ta emot betalning via Swish.
Betalnings nr. 070 8574 315
Kolla gärna vår Facebook sida ”Stapeleds trädgård” och ”Gilla” !
oktober
Matpumpa, Prydnadspumpa,Tomat, Chili, Kålväxter,
Zucchini, Rättika m.m.
Kontakt:
Makiko Jonsson
Stapeled1 ,341 93 Bolmsö
Tfn: 0372 80 159
Mob: 070 8574 315
greenmaki@hotmail.com
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Aerobic/Zumba med Alma Johnsson
som ny ledare
Pilates med Monica som ledare
Mixgympa med Monica som ledare

Medlemsavgift:
Vuxen 300 kr/termin
Ungdom t.o.m. år 3 på gymnasiet 100 kr/termin
Vi erbjuder tre prova-på-pass gratis så passa på att prova.
Vi ses till hösten
Tannåker-Bolmsö gymnastikförening
Monica tel: 0372-941 95. 073-049 54 18.
Alma tel: 0372-910 18. 076-768 96 96.

Eklunds Metall - Belysning tillverkat och designat på Bolmsö
Gör ett besök hos oss eller i vår webshop.
Närproducerad svensk belysning direkt utan mellanhänder.
Öppet när du har tid.
www.eklundsmetall.selloshop.se
www.eklundsmetall.se
070-5633294
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DRAMAVECKA PÅ BOLMSÖ

ARBETSMÖTE

Vecka 44 håller jag i en intensivkurs i Teater i Sjöviken
måndag- fredag, 18.00-19.30
Alla åldrar från 9 år är välkomna!
Jag studerar mitt sista år på det Estetiska programmet med
inriktning teater och ska i min utbildning genomföra ett teaterbaserat
gymnasiearbete. Jag har då valt att hålla denna
dramakurs, för er, som mitt projekt.
Övningar, mindre sketcher, skratt och lek är det som väntar er.

Lördag 1 okt kl. 9.00
Upptagning av bommar
Allmän uppsnyggning

ANMÄLAN KRÄVS
Jag måste ha tillräckligt med folk för att det ska vara genomförbart.
Anmäl er via mejl till fajo98001@utb.vaxjo.se
eller via sms till 0761379898
ANMÄL ER SENAST DEN 17 OKTOBER

Luftgevärsskytte
Nu drar vi gång
höstens luftgevärsskytte.
4/10 kl. 18 i Bolmsöskolans
gympasal.
Vi börjar plocka upp
utrustningen vid 17:30.
Välkomna!

Hoppas att många av er vill komma!
Med vänlig hälsning,
Fanny Johansson i Bollsta
Dramakursen hålls i samarbete med kulturföreningen

SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF oktober 2016

Bolmsö sockenråds
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18:00

Luftgevär

Olle o Catrin

9

10:00

Föreningsmästerskap mauser

årsmöte är den 13 oktober klockan 19:00 i Sjöviken.

11 18:00

Luftgevär

Johan o Sven

Hjärtligt välkomna att deltaga i en stunds förhandlingar och sedvanlig
gemenskap med fika och prat! Vi ser fram emot att träffa just dej!
Bolmsö sockenråd

18 18:00

Luftgevär

Johan o Sterfan K

25 18:00

Luftgevär

Olle o Catrin

Välkomna! Hälsar Bolmsö skytteförening
Se även www.bolmso.se/skytte
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Programblad oktober 2016
lördag
söndag

måndag
tisdag
onsdag
torsdag
söndag

måndag
tisdag
onsdag
torsdag
lördag

Programblad oktober 2016

1 09:00 Arbetsmöte, Bolmsö norra hamnförening
2 10:00 Missionshuset, gudstjänst
11:00 Församlingsdag i Tannåker
19:00 Mixgympa
3 19:30 Aerobic/Zumba
4 18:00 Luftgevärsskytte i Bolmsöskolan
5 19:30 Pilates
6 18:00 Församlingsråd Bolmsö
9 10:00 Skytte, föreningsmästerskap mauser
11:00 Församlingsdag Bolmsö
19:00 Mixgympa
10 18-20 Röda Korsets månadsmöte i Tannåkers församlingshem
19:30 Aerobic/Zumba
11 18:00 Luftgevärsskytte i Bolmsöskolan
12 19:30 Pilates
19:00 Fibermöte Bolmsö
13 19:00 Årsmöte, Bolmsö sockenråd
15 12:00 Manusstopp för sockenbladet
18:00 Jazz i Baljan, Tannåkers kyrka
18:00 Missionshuset Mat och gemenskap

söndag
måndag
tisdag
onsdag
torsdag
lördag
söndag

måndag
tisdag
onsdag
lördag
söndag

måndag

16 16:00 Pingstkyrkan, gideoniterna
19:00 Mixgympa
17 19:30 Aerobic/Zumba
Sista dag för anmälan till dramaveckan
18 18:00 Luftgevärsskytte i Bolmsöskolan
19 19:00 Bolmsö kyrka, Jard Samuelsson
19:30 Pilates
20 15:00 Symöte hos Anna-Lisa Fransson
22 11:00 Fibermöte Bolmsö
18:00 Missionsauktion Bolmsö
23 09:30 Gudstjänst, Bolmsö
18:00 Missionshuset, gudstjänst
19:00 Mixgympa
24 19:30 Aerobic/Zumba
25 18:00 Luftgevärsskytte i Bolmsöskolan
26 19:30 Pilates
29 09:00 Höststädning Bolmsö Hembygdspark
30 16:00 Pingstkyrkan, gudstjänst
18:00 Musikgudstjänst, Bolmsö
19:00 Mixgympa
31 19:30 Aerobic/Zumba

Höststädning i Bolmsö Hembygdspark
Onsdag 26/10–23/11– 21/12
Tannåker/affär
15.10—15.25

Torsdag 20/10– 17/11– 15/12
Färle
14.40 - 14.55

Skällandsö
Flahult

Granholmsvägen
Håringe

15.00 - 15.30
15.45 - 16.00

Bolmsö kyrkby
Perstorp
Österås

16.35 - 16.50
16.55 - 17.10
17.15 - 17.30

15.45—16.00
16.40—17.00

Torsdag 6/10- 3/11- 1/12
Hölminge
14.35 - 14.50
Stapeled
15.30 - 15.45
Skogshäll
15.50 - 16.05

Lördagen den 29 oktober är det dags för Höststädning i Bolmsö Hembygdspark.
Välkomna kl 9 och ta gärna med en räfsa, annars finns det en antal i
parken att låna.
När vi är klara bjuder föreningen på fika.

Bolmsö skola 11/10, 25/10, 8/11, 22/11, 6/12
10
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Rune och Herman
Berättelser från Bolmsö
Vi sitter i köket hemma hos Herman
en solig kväll och strax kommer även
hans bror Rune in och sätter sig tyst
en bit bort. De bor grannar i Bolmsö
kyrkby och har en vacker utsikt över
Bolmen, färjeläget och solnedgången
som snart infinner sig.

Rune och Herman

Foto: Britta Johansson

- Vi är ju uppfödda i Dungen, hette
det lilla stället, börjar Herman. Byn
heter Horn eller ”Hornabyen”. Vi var
fem syskon och nu är det bara vi två
kvar. Det är lillebror det, säger Herman och pekar på Rune som står en
bit bort och lyssnar.
- Jag har ingen talan, säger Rune och
skrattar.
- Du kan ju ta honom lite sedan, han
har ju lite andra program, säger Herman och fortsätter.
- Vi hade ju nära och bra till skola
och kyrka. ”Hornabyen” gränsar till
kyrkbyn så vi såg kyrkan hemifrån.
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Farsan var kyrkvaktmästare där i 25
år ungefär. Så på somrarna fick vi
hjälpa till lite där och hemma med
jordbruket. Våra andra syskon bodde
också här på Bolmsö. Vår äldste broder byggde huset som Rune bor i nu
och fem år efter byggde vi detta. Vår
äldste bror blev kyrkvaktmästare
efter farsan och morfar hade varit det
innan, så det gick i släkten rätt länge.
På kyrkogården var ju mycket att
göra när det inte var något hemma
att göra med lantbruket. Det fattades
inte arbete. Sen när skolan var slut så
fick man gå på dagsverke. Då var jag
ute och tjänade dräng.
- Åren går ju fort och sen blev det
dags att åka in i lumpen under kriget
år 1943. Då fick jag en inkallelse på
18 månader totalt. Jag var på regementet i Eksjö i ett år. Sen var det
beredskap 3 månader i Dalarna och 3
månader i Värmland där vi gick vakt
i gränsgatan mellan Norge och Sverige. Vi gick på svenska sidan och
tyska soldater gick på norska sidan.
För det var ju tyskar som låg i Norge
då. Tyskarna var nyfikna och de
hade varit i Norge ett tag så en del
kunde lite norska. Vi träffades någon
gång när det var genomgång mellan
länderna och de var så nyfikna hur vi
hade det i Sverige. Men vi hade ju
tystnadsplikt.

- När det äntligen var slut med lumpen så var jag i skogen. Det var en
kusin som ordnade jobb en vinter till
mig i skogen. Sen var jag i Ljungby
på en fabrik, Cykel- och förnicklingsverkstaden, som låg nere vid
mejeriet. Där var jag ett halvår men
det tyckte jag inte var roligt. Sedan
kom jag hem en söndag och träffade
min morbror Gunnar Widelöv. Han
var byggmästare och han frågade om
jag trivdes i Ljungby men det sa jag
att jag inte gjorde. Då sa han, ”Du
kan få börja snickra hos mig på måndag om du vill för jag har tagit på
mig fem ladugårdar”. Jag sa upp mig
på måndagen efter och började
snickra hos honom istället. Jag var
hemma här i två år och byggde ladugårdar. Det var lite bättre tider efter
kriget, man fick lite mer betalt för
skog och då skulle det byggas nya
ladugårdar och de flesta står ju tomma idag. Men sen var det en på
andra sidan sjön i Sporda som hette
Edvin Jansson. Han brukade sälja
höhissar och han var inne här och då
träffades vi. Då sa han, ”Jag går själv
och jobbar, kan du inte börja hos
mig för Widlöv har ju inget arbete på
vintrarna. Jag har arbete året runt”.
Då började jag hos honom och jobbade i nära 40 år och pendlade med
färjan. Han tog sig på lite bygge här
med på Bolmsö så vi byggde en fyra
-fem ladugårdar på södra Bolmsö.
Men år 1964 blev det ju lite större
bygge, nämligen Bolmsö skola.
Samma år byggde jag min villa här.
Året efter byggde vi åt Birger Johansson, affären i Bollstad och vi
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byggde även hans villa. Det var
mycket villabygge på 70-80-talet.
- Tiden går ju fort och sen blir man ju
pensionär.
- Jo men när träffades du och din fru,
frågar jag.
- Jaha, Edit kom hit som hemvårdarinna från Holm i Halland år 1952.
Hemvårdarinnorna bodde i grannstället till Dungen. Det var min far och
farbror som byggde en villa däruppe
och på andra våningen bodde hemvårdarinnorna. Så Edit och jag hade
nära att ses. Vi gifte oss år 1957 i
Halland. Vi bodde 7 år i en enrummare med kök och flyttade in i detta
hus dagen före lucia när vår dotter
var 7 år och den lilla 6 veckor. Det är
rätt lustigt, det har jag fått höra. Vi
har 7 år mellan alla våra tre flickor.
Malin bor i Tannåker, Gunnel bor i
Agunnaryd och den äldsta, Ingrid,
bor i Fotatorpet i Bolmstad. Vi har
bra kontakt och har alltid en riktig
grillfest här varje sommar med barn
och barnbarn och några familjer från
Edits släkt.
- Jag har inte haft en tanke på att flytta från Bolmsö. Jag vill inte bo i
sta’n utan vill ha nära till sjön, fisket
och skogen. Trädgård tycker jag är
intressant också. Du får stanna till
och titta på de stora pumporna sedan.
Ingrid har växthus där hon driver upp
pumpor och tomatplantor. I flera år
nu har jag fått ta hand om pumporna.
- Ska vi ta lillebror lite också så han
får prata med, säger Herman och jag

instämmer.
- Nja, det är rätt lagom, jag är så hese
så. Vi kan väl gå över till oss så har
Birgitta gjort kaffe, säger Rune.

jobbade där i 20 år. Då var färjan
frigående. Det var många bilar som
åkte med och vi körde färjan längre
på kvällarna då.

Herman vid pumporna.
Foto: Britta Johansson

Vi går över till Rune och Birgitta
efter att vi kollat på de stora pumporna Herman har i sin trädgård.
Medan vi fikar sätter jag på bandspelaren igen och får Rune till att
prata en liten stund.

Rune när han kör färjan

- Jag jobbade med skogsarbete på
vintrarna och sen behövde bönderna
rätt mycket hjälp. Jag gjorde militärtjänst i Karlskrona på kustartilleriet i
ett år. Sedan började jag som taxichaufför år 1950 och jobbade där till
år 1960. Det var rätt mycket sjukresor och sen körde jag skolskjuts också. Det var inte fullt upp men vår
äldsta bror han hade en liten industri
tillsammans med Axel Åberg häruppe. Där tillverkades trädgårdsartiklar,
främst fågelholkar, så man fick jobba
lite där mellan varven. År 1960 började jag jobba på Bolmsöfärjan och

14

Foto: Privat

-Vi gifte oss år 1958, fortsätter Birgitta. Det var på nöjesplatsen hos er i
Bo som vi träffades. Nu finns det
inte så mycket kvar av dansplatsen.
Den stod ju bara på några stenar så
den var rätt primitiv.
- Är det något mer ni vill tillägga,
undrar jag.
- Ja det hände ju en del hemma bland
bröderna men för det mesta var vi
nog rätt så överens, säger Herman.
- Ja hur var det med den där suggan…., flikar Birgitta in och de börjar skratta men ingen säger något

mer.
- Nu får ni berätta mer, säger jag och
de börjar skratta igen.
- Ja det var ju Herman, Rune var nog
snälle, säger Birgitta.
- Ja vad ska man göra när man var
minst, säger Rune.
- Det var en lördag och jag hade fått
order om att jag skulle gödsla ut hos
grisarna, börjar Herman. Det var bara
en gris då och han var så jädra enveten och bara sprang ivägen. Då öppnade jag luckan så han sprang ut medan jag gödslade. Rätt som det var så
började det skrika på framsidan på
ladugården så jäkligt. Då hade jag
satt ner en grep i marken och kopplat
elström till den för att jag skulle få
upp mask till reven och lägga ut det
innan jag skulle ut på dansen. Då låg
grisen där och skrek och jag sprang
dit och ryckte dän sladden. Far kom
ut och undrade vad som hände. ”Ska
du ha ihjäl julagrisen nu. Dör han nu
så får du betala han”, sa han.
Men som väl var så klarade han sig.
Så var vi då nere i Kållerstad på dans
på kvällen. När vi åkte hem då så
hade jag inte en aning om vem jag
hade dansat med eller nånting för jag
grunnade bara på den där grisen. Så
fort jag kom hem så var jag i ladugården och tittade och väckte grisen och
han var som vanligt. Sen kunde jag
somna gott.
- Har ni pratat om vad ni roade er
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med i ungdomen på fritiden när det
var is på sjön, undrar Birigtta. De
kunde ge sig iväg långa sträckor och
åka skridskor och spela bandy.
- Vi spelade mot Västerlandet som vi
kallade det på andra sidan Bolmen,
säger Herman. Vi hade lite matcher
här ibland. Då hade man en vanlig
enestake man hade huggt till klubba.
Det var inga köpegrejer på den tiden.
Farsan han var duktig på att åka
skridskor. Han hade ett par gamla
träskridskor som han åkte runt Bolmsö med ett par gånger.
Sedan kommer givetvis Hägern på tal
och och att det har ändrat sig mycket
i kyrkbyn med åren. I prästgården
bodde prästen, där fanns skola, affär,
kiosk, poststation och alla gårdar
hade djur och var bebodda. Det har
ju flyttat in en del yngre på Bolmsö
och det hoppas vi ska fortsätta så att
Bolmsö kan fortsätta att blomstra
och utvecklas.

Har du något att berätta som du vill
dela med dig av? Tveka inte att höra
av dig till mig!
Britta Johansson
Bolmsö sockenråd
0733 56 54 11
britt_aj@hotmail.com

Bolmsö Bygdegård Sjöviken
Nu är återinvigningen avklarad och tack till alla som var där.
Tack för gåvor till föreningen och bygdegården.
Nu siktar vi framåt, vi har bygglov för även nästa etapp som är söderut
och där det skall bli skyttehall och kulturlokaler. Det enda som just nu
fattas är den fulla finansieringen.
Vi håller på med nya ansökningar som denna gång går till Arvsfonden.
Men har ni förslag på andra aktörer eller annan finansiering så hör av
er.
Ekonomiskt stöd kan ges till bygdegårdsföreningen.
Vi har både bankgiro 893-5157 och Swish 123 281 71 53.
Märk med ”Det stora bygdegårdslyftet”.
Vill du bli medlem i Bolmsö Bygdegårdsförening. Betala 100:- per person till bankgiro 893-5157 och ange namn samt personnummer på alla
som vill bli medlemmar.
Ni kan se bilder på vår hemsida www.bygdegardarna.se/bolmso
Bolmsö Bygdegårdsförening
bygdegarden@bolmso.se
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Fiber på Bolmsö
Tiden går fort och det är nu mindre än 3 arbetsmånader kvar under 2016
och till att vårt fibernät utlovats att vara i drift. Det finns flera öppna punkter
i projektet, bl.a. tillstånd från Trafikverket att gräva utmed eller trycka under
länsvägen, tillstånd och el till nodhuset etc.
Grävningen har hittills fungerat mycket bra och har kommit till mitten på ön.
Den är proffsigt utförd med bra samarbete från fastighetsägarna där det har
grävts. Tyvärr har inte, till skrivande stund, grävning kunnat påbörjas på
kommunens mark på grund av ofullständigt markavtal som endast omfattar
”allmän platsmark inom de detaljplanelagda områdena”.
Fiberblåsning till fastigheterna har
också påbörjats och är klar i bl.a.
Håringe och Horn. Nästa steg är att
installera fiberenheten i husen och
ansluta fibern. Information skickas
ut om vilken dag installatören kommer. I fiberenheten ansluter vi router för internet, TV och telefon. För
att ni skall kunna se vilka komponenter ni eventuellt behöver och kan välja mellan för att fullt nyttja bredbandet, kommer vi att ha en informationstavla uppställd i Sjöviken.
Informationsmöten i Sjöviken 12 och 22 oktober
Boka in något av våra informationsmöten med representanter från IP Only
och bl.a. Boxer. De kommer att ge allmän information och svara på frågor om
tjänsteutbud, hur man beställer internet, TV och telefoni, prisinformation
och vad vi skall göra med våra nuvarande abonnemang. Datum för informationsmötena är onsdag den 12 oktober kl. 19.00 och lördagen den 22 oktober kl. 11.00.
Styrelsen
Bolmsö Fiber ekonomisk förening
Följ projektet på bolmsofiber.se
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Gudstjänster i Jonsboda Missionshus
2 10:00 Gudstjänst med Linda Andersson
15 18:00 Mat och gemenskap i missionshuset, OBS! tiden
23 18:00 Gudstjänst med Linda Andersson, sång Sara Lindahl
30 16:00 Gudstjänst i Tannåkers Pingstkyrka, Lennart Lindgren

Kyrkligt program för oktober månad

Alla hjärtligt välkomna på Gudstjänsterna

Tannåkers Pingstkyrka
16

16:00 Gideoniterna

30

16:00 Lennart Lindgren, Evangelistkassan

Bön i Ulla-Britts källare 9 okt. inställd
Varmt välkomna till samlingarna!

En magnifik gärning
I 33 år har
Kenneth Pettersson
hållit igång vår kyrka
här på Bolmsö.
Du har gjort en stor, stor insats
för vår bygd och vår kyrka.

Tack Kenneth!
Bolmsö sockenråd
genom Susanne

18

2

11:00

Gudstjänst, Församlingsdag, Tannåker, Fyhrlund

6

18:00

Församlingsråd Bolmsö

9

11:00

Gudstjänst, Församlingsdag, Bolmsö, Fyhrlund

15

18:00

Jazz i Baljan, Tannåker, Fyhrlund

19

19:00

Jard Samuelsson, Bolmsö, Fyhrlund

20

15:00

Symöte, Anna-Lisa Fransson

23

9:30

Gudstjänst, Bolmsö, Fyhrlund

30

18:00

Musikgudstjänst, Bolmsö, Heverius, Gustavsson, Fall

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.

MISSIONSAUKTION
Lördagen den 22 oktober kl 18.00
Bolmsö församlingshem
Andakt, Auktion, Lotterier
Servering
Gåvor mottages tacksamT
Bolmsö/Tannåkers kyrkliga
syförening
19

Besök Bolmsö sockenråds hemsida på
http://www.bolmso.se
TACK
För alla ekonomiska bidrag till Bolmsö sockenblad
Sockenrådet har Bankgiro nummer

5850-5959
Bolmsö Sockenråd

NÄSTA MANUSSTOPP
15 oktober kl. 12.00
Manus till sockenbladet lämnas i brevlådan i Bollsta märkt
”Sockenblad” eller
e-postas till manus@bolmso.se
Brevlådan i Bollsta och mailboxen töms klockan 12.00
den aktuella dagen för manusstopp!
Gästskribenter
är mycket välkomna – skicka ditt bidrag till manus@bolmso.se
eller lägg det, märkt ”Sockenblad”, i brevlådan i Bollstad.

Bolmsö Sockenblad är tryckt hos

Bolmsö Sockenblad nr 341 Utgivare: Bolmsö sockenråd

